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NOVA VOOR DE MAAND                 Februari                   SCHOOLJAAR 2021 / 2022 

 
We eindigen januari erg onrustig, met veel zieke kinderen en leerkrachten. Laten we hopen 

dat februari ons weer wat gunstiger gezind mag zijn! 

Agenda voor de maand februari 

03  MR-vergadering om 20.00 uur. 
10   Juf Aileen komt kennismaken met de kinderen van groep 7B. 
22  Het geplande continurooster komt te vervallen, er is gewoon les tot 15.00 uur. 
23  Carnaval in de klas: ‘Raar met je haar!’. 
24  Nova voor de maand maart. 

Lesvrije dag. Voor de kinderen start vandaag de voorjaarsvakantie. 
Vandaag start het zwangerschapsverlof van juf Femke H. (groep 7B). 

25   Voorjaarsvakantie tot en met 6 maart. Veel plezier! 
 
 

Nieuwe Poolsterretjes 

In februari worden er weer Poolsterretjes 4 jaar.  

Zij zullen na de kerstvakantie starten bij ons op school.  

Welkom! 

A Loïs van Heijningen 

B Jaxx van Buuren 

D Thijmen de Laak 

E Lucas Goedhart 

 

Babynieuws!      

Op De Poolster is het onder het personeel een traditie om bij een 

zwangerschap stroopwafels in de personeelskamer neer te leggen. 

De collega`s mogen dan raden wie er in verwachting is. Na de 

kerstvakantie werden wij verrast met lekkers bij de koffie. Het 

raadsel is inmiddels opgelost: 

Juf Laura (groep 7A) is in blijde verwachting van haar tweede kindje!  

Als alles volgens het boekje verloopt, zal juf Laura net voor de 

zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. Aan de start van het 

nieuwe schooljaar zal zij dan eerst van haar verlof gaan genieten. 
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Studiedag 19 januari 

Op woensdag 19 januari hebben we met het gehele team een vruchtbare studiedag gehad.  
Het is deze dag vooral gegaan over:  -     Burgerschap 

- Het nieuwe waarderingskader van de inspectie 
- Verbinding houden met elkaar 

Vindt u het interessant om te weten waar dit precies over is gegaan, lees dan vooral verder. 

 

Burgerschap 

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de 

maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt kinderen 

de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later 

actief te kunnen meedoen in onze samenleving.  

Met ingang van 1 augustus 2021 is de wetgeving op het gebied van burgerschap 

aangescherpt. Deze wet schrijft voor dat iedere school moet bijdragen aan 

burgerschap en sociale cohesie én dat scholen hier beleid op maken.  

Op De Poolster wordt al heel veel gedaan op het gebied van burgerschap. Denkt u 

bijvoorbeeld maar aan: de methodes voor wereldoriëntatie, kijken naar het jeugdjournaal, 

pleinbeurt, hulpje zijn, wij zijn een cultuurschool, het maken van leefregels en afspraken in 

de groepen etc. Tijdens de studiedag zijn we hier, in kleine groepjes, met het hele team 

ingedoken. Wat doen we al? Doen we de dingen die we doen goed? Missen we nog 

essentiële onderdelen? Hoe bewaken we een doorgaande lijn? De komende periode zal dit 

met de werkgroep gedrag, de intern begeleiders en het MT verder uitgewerkt gaan worden. 

We houden u op de hoogte. 

 

Waarderingskader inspectie  

De basisschoolperiode is een belangrijke en bepalende periode in het leven van een kind. De 

overheid heeft de taak om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te stimuleren, 

omdat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. De inspectie van het onderwijs kijkt 

daarom jaarlijks naar elke school en bepaalt of er nader toezicht nodig is of niet. Om dit te 

beoordelen/waarderen maakt de inspectie gebruik van een waarderingskader. In dat 

waarderingskader beschrijft de inspectie naar welke aspecten er in de scholen wordt 

gekeken. Er wordt gekeken naar vier kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Veiligheid en 

schoolklimaat, Onderwijsresultaten, en Sturen, kwaliteitszorg en ambitie. De inspectie 

probeert aan de hand van dit kader antwoord te krijgen op de volgende vragen over het 

onderwijs voor de leerlingen: krijgen ze goed onderwijs (Onderwijsproces), voelen ze zich 

veilig (Veiligheid en schoolklimaat) en leren ze genoeg (Onderwijsresultaten)? Daarnaast 

kijken ze naar de sturing op en de verbetering van de kwaliteit (Sturen, kwaliteitszorg en 

ambitie). 

Dit waarderingskader is onlangs aangepast. Tijdens de studiedag hebben we kritisch gekeken 

naar een aantal kwaliteitsgebieden. Zijn deze gebieden op orde of zelfs goed te benoemen? 

Wat zijn de wijzigingen in het kader en wat zijn onze eigen schoolambities? Goed om 

hierover weer eens met elkaar in gesprek te gaan en zelf eens met een kritische bril naar de 

school en de verschillende kwaliteitsgebieden te kijken.   
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Verbinding 

Het laatste deel van de ochtend hebben wij tijd gemaakt voor elkaar. Door alle 

coronamaatregelen zien en spreken we veel minder collega`s. In kleine groepjes van 6 zijn 

we een wandeling gaan maken tijdens de pauze en hebben we een spel gespeeld.  

Bouwvergaderingen 

De middag stond in het teken van overleg binnen de verschillende bouwen. 

Onderwerpen die dan bijvoorbeeld op de agenda staan zijn: een nieuw leerlingvolgsysteem, 

werkstukken, de methode verkeer, eigenaarschap, motorische ontwikkeling. 

 

Het was een lange, maar leerzame en ook gezellige dag! 

 

Gezondere school 

Op De Poolster willen we gezond eten voor iedereen stimuleren, want gezond eten is goed 

voor je. Door samen het goede voorbeeld te geven kunnen we ervoor zorgen dat gezond 

eten (op school) de normaalste zaak van de wereld is. Op woensdag en donderdag hebben 

we om deze reden, jaren geleden al, vaste groente-/fruitdagen in het leven geroepen. 

Natuurlijk hopen we dat u de hele week een gezonde hap meegeeft aan uw zoon/dochter. 

We vragen u ook om de kinderen drinken mee te geven in een eigen beker/bidon. Dit 

voorkomt een enorme hoeveelheid afval (lege pakjes) in de school en draagt bij aan 

duurzaamheid. Frisdranken en sportdranken zijn niet toegestaan op school, maar ook 

sappen met een hoog suikergehalte raden we af.   

Toch zien we de laatste tijd dat veel kinderen weer pakjes drinken mee naar school nemen 

en/of een ongezonde hap bij zich hebben. Ook de hoeveelheid van het tussendoortje is soms 

buiten proportie, waardoor de kinderen hun tussendoortje niet op kunnen krijgen tijdens de 

pauzetijd. Het zou heel fijn zijn wanneer we weer op u kunnen rekenen om met elkaar 

gezond gedrag bij de kinderen aan te moedigen en te werken aan een gezondere school! 
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Carnaval 

Op De Poolster is het traditie om met alle Poolsterretjes uitgebreid  

Carnaval te vieren. Een groots feest in de Sterrenhal is dit jaar helaas  

niet mogelijk. Toch maken wij er, in de eigen klas van uw kind, graag  

een gezellig feestje van! Dit doen wij op woensdag 23 februari. 

Het thema van dit jaar is "Raar met je haar!". De kinderen mogen deze dag uiteraard 

verkleed naar school komen. Daarnaast zou het leuk zijn als de haren een beetje gek zitten 

deze dag, we zijn erg benieuwd naar alle gekke creaties! Hoe deze dag eruit gaat zien, is 

natuurlijk nog een verrassing. Via de leerkracht ontvangt u eventuele extra informatie, 

mocht dit nodig zijn. 

De kinderen moeten op deze dag wel wat drinken en een tussendoortje meenemen. De OR 

zorgt voor een andere leuke verrassing dit keer! 

Let op: in de jaarplanning stond carnaval ingepland op dinsdag 22 februari, deze dag zal 

nu een gewone lesdag zijn. Het continurooster komt hiermee op dinsdag 22 februari te 

vervallen! 

De Nationale voorleesdagen 

  

 

  

Van woensdag 26 januari tot vrijdag 4 februari doen de kleuterklassen van De Poolster mee 

aan de Nationale Voorleesdagen 2022. De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het 

stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Op school, maar 

natuurlijk ook thuis! Tip: achteraan deze nieuwsbrief vindt u negen voorleestips voor thuis. 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staan tien prentenboeken centraal, gekozen om hun 

goede verhaal, aantrekkelijke illustraties en interactieve mogelijkheden. Ook dit jaar hebben 

we deze tien prentenboeken ter beschikking gesteld gekregen door boekhandel Van Atten. 

Naast het voorlezen uit de prentenboeken top 10 worden er door de juffen ook leuke lessen 

gegeven rondom de voorgelezen prentenboeken en worden de themahoeken in de groepen 

omgebouwd tot heuse bibliotheken! 

Wist u dat het lidmaatschap voor de bibliotheek voor kinderen tot 18 jaar gratis is? Tijdens 

de Nationale Voorleesdagen krijgt elk nieuw lid t/m 6 jaar een leuk vingerpoppetje van het 

prentenboek "Maar eerst ving ik een monster" (op is op). Daarnaast kunt u als ouder van een 

kind t/m 6 jaar tijdens de Nationale Voorleesdagen met 50% korting lid worden van de 

bibliotheek. 
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Smartwatches 

Momenteel zien wij steeds meer kinderen in de groepen met een smartwatch. Op zich 
superhandige en leuke gadgets, maar ze leiden enorm af. Er komen namelijk onder 
schooltijd meldingen en berichtjes binnen. Net als bij de mobieltjes raden we dan ook af om 
deze mee naar school te nemen. Wilt u toch dat uw zoon/dochter de smartwatch bij zich 
heeft, dan wordt deze gedurende de lesuren ingeleverd bij de leerkracht of in de bovenbouw 
in het telefoonhotel gelegd. Vanzelfsprekend wordt er een uitzondering gemaakt wanneer 
kinderen een smartwatch dragen uit medische noodzaak.  
 

Ingezonden berichten (2) 

Gezinsviering op zondag 13 februari: Kom je ook?  

Zondag 13 februari om 11:00u is er een gezinsviering in 

de Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk in Berkel en 

Rodenrijs. Het thema van deze gezinsviering is “delen 

maakt gelukkig”. De kinderen die dit jaar hun eerste 

heilige communie doen zullen zich voorstellen, zowel de 

communicanten van Bergschenhoek als Berkel en 

Rodenrijs.  

We hopen jullie te zien in de kerk!  

Nieuw! 

Sinds kort is er een nieuw kinderkoor gestart met kinderen 

uit Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Het kinderkoor 

zingt tijdens elke gezinsviering vrolijke muziek die meegezongen kan worden. De 

gezinsvieringen zullen daarom voortaan afwisselend in Berkel en Rodenrijs en 

Bergschenhoek plaatsvinden. Hoe meer kinderen, hoe leuker: we hopen dan ook dat zo veel 

mogelijk gezinnen uit beide kernen naar de gezinsvieringen zullen komen.  

Alvast voor in de agenda 

Data van de eerstvolgende gezinsvieringen:  

Zondag 20 maart om 9:15u in de Sint Willibrordkerk in Bergschenhoek.  

Zondag 10 april (Palmpasen) om 9:15u in de Sint Willibrordkerk in B’hoek.  

 
Werkgroep gezinsviering Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs 

 

Wat zijn gezinsvieringen? 

Gezinsvieringen van de RK parochie zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen. 

Teksten van de lezingen, gebeden en muziek zijn gericht op kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Ook de pastor richt zich speciaal tot de jonge kerkgangers 

zodat ze geboeid blijven. Het kinderkoor zorgt met vrolijke liedjes dat kinderen 

zich welkom voelen bij de viering en in de kerk.  
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